
 

 

Pragniemy poinformować, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy  

bierze udział w projekcie pt.: 

 

„Rozwój usług społecznych w Gminie Głuszyca” 

 

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 

9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - konkursy horyzontalne, 

współfinansowany 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Projekt realizowany jest od 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2022 r. 

 

Głównym celem projektu jest stworzenie na terenie Gminy Głuszyca dziennej formy 

kompleksowych usług opiekuńczych dla 70 osób potrzebujących wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu w okresie 01.11.2019-31.12.2022r. poprzez: 

- utworzenie Klubu Seniora (15 miejsc dla 20 osób (17K)), 

- zapewnienie bieżącego funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy (20 istniejących i 2 

nowych miejsc dla 40 osób  (35K)), 

- objęcie 10 osób (8K) opieką w miejscu zamieszkania przez 2 opiekunów (2K),  

- objęcie 10 osób (8K) systemem teleopieki. 

 

Grupę docelową projektu stanowią: 

- 70 osób (60K, 10M) spełniających kryteria niesamodzielności zgodnie z definicją wskazaną 

w Wytycznych w zakresie włączenia społecznego i przeciwdziałania ubóstwa, mieszkańców 

w gminie Głuszyca zgodnie z Kodeksem Cywilnym, objętych w projekcie usługami 

opiekuńczymi: w tym 40 osób (35K, 5M) w ramach Dziennego Domu Pomocy, 20osób (17K, 

3M) w ramach Klubu Seniora i 10 osób (8K, 2M) w ramach usług opiekuńczych świadczonych 

w miejscu zamieszkania. 

- 2 osoby (2K) – opiekunowie świadczące usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania objęci 

wsparciem w projekcie w postaci szkoleń. 



 

 

W ramach projektu realizowane są następujące zadania: 

 

1. Utworzenie 15 nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie Klubu 

Seniora. W ramach zadania przeprowadzona zostanie adaptacja pomieszczeń i 

zakupione  wyposażenie umożliwiające właściwe funkcjonowanie 15 nowych miejsc 

świadczenia usług opiekuńczych w postaci Klubu Seniora w Gminie Głuszyca. 

 

2. Bieżące funkcjonowanie 15 nowo utworzonych miejsc w Klubie Seniora w Gminie 

Głuszyca. Podczas tego zadania zostanie zapewnione bieżące funkcjonowanie Klubu 

Seniora umożliwiające grupie docelowej dostęp do różnorakich, kompleksowych 

zajęć, które rozwiną ich kompetencje społeczne, poprawią ich samopoczucie; będą 

mieć charakter prozdrowotny i prewencyjny. 

 

3. Bieżące funkcjonowanie 22 miejsc w Dziennym Domu Pomocy w Gminie Głuszyca. 

Podczas realizacji zadania będą organizowane: warsztaty i zajęcia (m.in. hortiterapia, 

zajęcia kulinarne, komputerowe, ruchowe); wydarzenia integracyjne; wyjazdy jedno- 

i dwudniowe (umożliwiające uczestnikom rozwój w zakresie kultury, historii). 

 

4. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - szkolenie personelu. Zadanie obejmuje 

organizację szkolenia z zakresu opieki nad seniorem dla 2 osób, które będą świadczyć 

tego typu usługi dla 10 najbardziej potrzebujących mieszkańców z Gminie Głuszyca. 

 

5. Usługi w miejscu zamieszkania świadczone dla 10 osób (2 miejsca). W ramach zadania 
wsparciem objęte zostanie 10 osób (8K) potrzebujących wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu, zamieszkujące na terenie Gminy Głuszyca oraz 2 osoby (2K), które 
będą świadczyły usługi na rzecz osób potrzebujących ww. usług. Usługi będą 
świadczone przez 2 opiekunów, którzy nabędą niezbędne kwalifikacje.  
 

6. Wprowadzenie systemu teleopieki dla 10 uczestników projektu. Podczas projektu 

będą wykorzystane nowoczesne technologie informacyjno - komunikacyjne, np. 

teleopieka. 

 

 

 

Wartość projektu: 1 762 153,23 zł 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 655 953,23 zł 

 


